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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W I-UKOWIE

l-ukow, dnia L7 paildziernika 2OlB r.

Nasz znak:

Dot. sprawy nr:

PIW. Adm. 110.24.2018

pismo z dnia:

OGLOSZENIE

Na podstawie art. 16 ust I pkt.l, la, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst

jednolity z 2016 r,, Dz. IJ. poz.l077 z p6Ln. zm.) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lukowie oglasza nab6r

lekarzy weterynarii i os6b posiadajqcych kwalifikacje do wykonywania niekt6rych czynnoSci pomocniczych

niebgdqcych pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do:

l.szczepieri ochronnych lub badan roryozrmwcrych na terenie powiatu hrkowskiego w 2019 r. w gminach; tr-uk6w,

Trzebiesz6w, Stanin, Krzywda, Stoczek tr-ukowski, Wola Myslowska, Serokomla, Adam6w, Wojcieszl<6w i miastach;

tr uk6w i Stoczek tr-ukowski,

2.sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia ,skupu lub sprzeda2y zwierzqt, targowiskami oraz wystawami,

pokazami lub konkursamizwierzqtna terenie powiatu lukowskiego w 2019 r. w gminach; Luk6w, Trzebiesz6rv, Stanin,

Krzywda, Stoczek tr-ukowski, Wola Myslowska, Serokomla, Adam6w, Wojcieszk6w i miastach; tr-uk6w i Stoczek

Lukowski,

3.Badania zwierz4t umieszczanych na rynku, przeznaczorych do wywozu oraz wystawiania Swiadectw zdrowia na

terenie powiatu lukowskiego w 2019 r. w gminach; tr-uk6w, Trzebiesz6w, Stanin, Krzywda, Stoczek tr-ukowski, Wola

Myslowska, Serokomla, Adam6w, Wojcieszk6w i miastach; Luk6w i Stoczek tr-ukowski,

4.Sprawowania nadzoru nad ubojem zwierzqtrzeinych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny migsa i

nadzoru nadprzesffzeganiem przepis6w o ochronie zwierzqt w frakcie uboju na terenie powiatu lukowskiego w 2019 r.

5.Badania migsa zwierz4t lownych przemaczo\ych na uZ)'tek wlasny na terenie powiatu lukowskiego w 2019 r.,

6.Sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetw6rstwem lub przechowywaniem migsa i wystawiania wymaganych

Swiadectw zdrowia w 2019 r.

T.Sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetw6rstwem oraz przechowywaniem produkt6w

mleczarskich w 2019 r.

8.Pobierania pr6bek do badarl na terenie powiatu lukowskiego w 2019 r.
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9.Badania laboratoryjnego migsa pozyskanego w rze2ni i na uzytek wlasny na obecnoSd wloSni,

1 0.Wykonywania niekt6rych czynnoSci pomocniczych;

a/sprawdzenie podczas badania przedubojowego, czy zwierzgta nie sq zmgczone lub nadmiernie pobudzone oraz nie
wykazuj4 objaw6w choroby, pomiar temperatury wewngtrznej ciala zwierz4t, rutynowe badanie poubojowe tusz i
narz4d6w, bez wydawania oceny migsa, znakowanie migsa,

b/poskramiania zwierzqt podczas badania w kierunku Choroby Aujeszkyego.

Wypelnione zgloszenie gotowoSci wyznaczenia do czynno6ci, o kt6rych mowa w art.16 usta\yy o Inspekcji

Weterynaryjnej z dnia 29 stycmia2004 r. naleLry zlo\( w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w tr-ukowie, 21-400
tr-uk6w, ul. Warszawska l6 w terminie do 6 grudnia(wl4cznie) 2018 r. Do zgloszenia nalely dol4czl1 zalqczniki
wedlug specyfikacji umieszczonej w formularzu w postaci kopii potwierdzonej za zgodno{(, z oryginalem oraz
oSwiadczenie dotycz4ce danych zleceniobiorcy.

Zgloszenia zostan4 rozpatrzone w terminie l0 dni od daty zakoficzenia ich przyjmowania,przez komisjg powolan4
przez Powiatowego Lekarza Weterynari i.

W trakcie rozpatrywania zgloszeri Powiatowy Lekarz Weterynarii zastrzega sobie prawo dodatkowego

sprawdzenia wiedzy i kwalifikacji os6b ubiegajqcych sig o wyznaczenie.

Po zakoflczeniu prac komisji wyniki zostan4 podane do wiadomoSci na tablicy ogloszen w Powiatowym Inspektoracie
Weterynarii w Lukowie ul. Warszawska 16.

Wyznaczenie w 2019 r. do czynnoSci wymienionych w art.l6 ust 1 pkt.la Ww ustawy odbgdzie sig z lekarzami
weterynarii niebgdqcymi pracownikami Inspekcji, Swiadczqcymi uslugi weterynaryjne w ramach zakladu
leczniczego dla zwierzqt wg art.l6 ust2a ust.3 pkt.2 natomiast do pozostalych czynno5ci nie wymienionych w
art.16 ust l pkt.la zlekarzami weterynarii-osobami fizycznymi niebed4cymi pracownikami Inspekcji, majqcymi
odrgbny tytul ubezpieczenia spolecznego(emerytalno-rentowego) w wysoko5ci nie ni2szej niZ od minimalnego
wynagrodzenia obowiqzujqcego w RP.

Zalqczntki do ogloszenia :

-zgloszenie gotowoSci do lvyznaczenia
-oSwiadczenie zleceniobiorcy

Zastgpca Powiatowego Lekarza Weterynarii
w tr-ukowie

Lech Melaniuk
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OSWT,A.DUZENIE

Dane dotyczqce Zleceniobiorcy nie bgdqcego pracownikiem inspekcji, dla cel6w ustalenia obowiEzkowego
ubezpieczenia spolecznego i zdrowotnego

I Dane osobowe

Na2wislo rodowe

data urodzenia i miejsce urodzenia lmiona rodzic6w Obywatelstwo

Nr. dowodu

II Adres

III

miejscowoSi

fV. Narodowy Fundusz Zdrowia

ulica, nr domu

ulica, nr domu kod

(oddzial w kt6rym nastgpuje zgloszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (nwa, adres)

(eSIi adres jest to2samy nie

Jestem Rencist4* Emerytem*
Posiadam orzeczenie o stopniu

niepelnosprawnoSci*
Stopieh niepelnosprawnoSci* *

* zaznacry t odpowiednie po
* *wpisai stopiefi niepelnosprawnosci

V. Urz4d Skarbowy

Wla(ciwy do pzekazznia rocznej infomacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-8B nma i adres

VI. OSwiadczenie dotycz4ce rachunku bankowego
Proszg o przekazanie moich wynagrodzeri na rachunek bankowy

Poda6 nmg barku i m rachunku

VfI OSwiadczenie dla cel6w powszechnego ubezpieczenia spolecznego

A. O6wiadczam,2e jestem objgta(y) ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym z tytutu

Stosunku pracy* Czlonkowstwa w sp6ldzielni produkcyjnej lub k6lek rolniczych+

Wykonywania pracy nakladczej * Stosunku pracy w WP, Policji, SG, SW, PSW, SW, S.C *

Wykonywania umowy zlecenia na rzecz innego zleceniodawcy* Prowadzenie pozarolniczej dzialalnoici na wlasne nazwisko*
*zaxraczy 6 odpowiednie pole

Zirnego q.tulu. ..;;;,,;;;

R6wnocze6nie o6wiadczam, 2e podstawa wymiaru skladek na ubezpieczenia spoleczne, emerytalne i rentowe
z okreSlonego przeze mnie tlrtulu w przeliczeniu na okres miesi4ca jest

Nizsza* R6wna* Wy2sza*
Od kwoty 2250,00 zl. najnilszego wynagrodzenia minimalnego ogloszonego na
2019 rok

* zaznacry t, odpowiednie pole

B.* nie jestem zatrudniony, nie Swiadczg pracy, nie prowadzg dzialalno5ci gospodarczej oraz nie posiadam innego qrtulu,
w zwi4zku z kt6rym potrqcane mogtyby by6 skladki ZUS

Wnoszg o obowiqzkowe ubezpieczenie emerl.talne i rentowe** Wnoszg o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe* *

tjeSli wypelniamy A nie dotyczy B
* + zaznaczy 6 odpowiednie pole

O6wiadczam, 2e powyzsze dane s4 zgodne ze stanem faktycznym i jestem Swiadomy odpowiedzialno6ci karnej
z tlrtutu podania nieprawdziwych danych.

O6wiadczam, 2e o wszelkich zmianach dotycz4cych tre5ci powyzszego o5wiadczenia niezwlocznie poinformujg
w formie pisemnej dzial ksiggowy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w tr-ukowie, ul. Warszawska 16. Wszelkie
szkody i koszry wynikaj4ce ze zmiany tre6ci o6wiadczenia zobowiqzujg sig pokryi z wlasnych Srodk6w.

Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych zawarrych w przedstawionych w tym dokumencie
dla potrzeb niezbgdnych do realizacji procedury rekrutacyjnej zgodnie z Ustaw4 z dnia29.08.1997 o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 22014 poz. I182)

Data i czytelny podpis skladajqcego oSwiadczenie
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Powiatowy Lekarz Weterynarii

w tr ukowie

Zgloszenie

gotowoici wyznaczenia do czynnoici o kthrych n'towa w art. I6 ustqwy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcii LYeterynaryinei

lmiq i nazwisko lub zaktad leczniczy (lek. wet.)

zamieszkaly 
;;;;;

zglaszam gotowoic wyznaczenia mnie do czynnoici w zakresie:

Qznzenicri nohrannvch luh hadafi roznnznlwnzvch * 6.Badania laboratoryjnego miqsa na obecno56 rvloSni*

2.Sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub
sprzedaZy zwierzqt, targowicami oraz wystawami, pokazami lub

T.Sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przerw6rstwem lub przechowywaniem

migsa i wystawiania wymaganych Swiadectw zdrowia; *.. 
. ... . .

3.Badania migsa mvierz4l lownych i migsa na wlasny
r rJ'uek *

ed

4.Sprawowania nadzoru nad punktami obrotu mleka, jego przetw6rstwa

oraz przechowl.waniem produkt6w mleczarskich;*. .

g.Badania zlvierzqt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz
wqtawiania (wiadectw zdrowia:*...............

5.sprawowania nadzoru nad ubojemmtierzqtrzeLnych, w tym badania
przedubojowego i poubojowego, oceny migsa i nadzoru nad

przestrzeganiem przepis6w o ochronie zwierzql w trakcie uboju;+.......

l0.CzynnoSci pomocniczych przy badaniu zsvierzqlrzeznych i migsa,

obejmuj4ce: sprawdzanie podczas badania przedubojowego, czy zrvierzgta sq

zmgczone lub nadmiemie pobudzone oraz nie wykazuj4 objaw6w choroby,
pomiar temperatury wewngtrznej ciala, rutynowe badanie tusz i narz4d6rv bez

wydawania oceny miqsa, znakowanie migs4 czynno$ci pomocniczych w
badaniu laboratoryjnym migsa na obecnoSci wloSni, poskramiania zwierzqt;*. . .

iaznaczye odpowiednie pole X i wskaza6 miejsce ,**wskazad akhralne miejsce pracy

I. Dotychczasowe doSwiadczenie w zakresie wnioskowanego wyznaczenia

II. Wykonywane aktualnie zajgcia z tytulu wykonywania praktyki wlasnej, umowy o pracA lub um6w

cywilnoprawnych**...

...podpis wnioskodawcy...............

Zalqcznikiz ( w przypadku os6b ubiegajqcych sig o ponowne wyznaczenie, dopuszczamy zal4cz,:iki zlolone w latach 2012-2015 po

weryfikacj i w dokumentacj i dotycz4cej W znaczeh)

Dyplom lekarza weterynarii lub technika weterynarii; Prawo do wykony'wania zarvodu Iekarza weterynarii

Zairviadczenie o wymaganym stazu pracy ZaSwiadczenie o wymaganej praktyce podyplomorvej

Za(wiadczenie lekarskie do cel6rv sanitamo - epidemiologicznych; ZaSwiadczenie o szkoleniu w zakresie badania rv kierunku wloSni;

Zaswiadczenie o szkoleniu w zakresie normy PN - EN ISO/IEC/I7025; Dyplom specjalisty w zakresie:

Tyul ubezpieczefl spolecznych(dzialalnoSi,umowa); lnne

Zgloszenierozpatrzono w dn ..
Komisja wnioskuje o wyznaczenie do czynno6ci: pkt'. . '..

Podpisy komisji


